Wie zijn wij?
Met bijna 70 jaar ervaring en expertise zijn wij een betrouwbare partner voor al jouw financiële vragen. Van advies tot
optimalisatie. Ons team van ruim 10 mensen begint elke dag met fris enthousiasme. Stuk voor stuk specialisten in hun
vak die de klant bijstaan met advies op maat. In ons bank- en verzekeringskantoor adviseren wij zowel particulieren,
starters, zelfstandigen als ondernemingen.

Wat wordt jouw uitdaging?
Als Specialist Beleggingen krijg je een functie toegewezen met heel wat verantwoordelijkheid. Jouw takenpakket
omvat:
•
•
•
•

Enerzijds volg je de bestaande beleggingsportefeuille op, anderzijds contacteer je ook de spaarklanten met
beleggingspotentieel.
Je voert persoonlijke gesprekken met de klanten op kantoor en adviseert hen over de beleggingsproducten,
waarbij je rekening houdt met hun persoonlijke situatie.
Tijdens die gesprekken pols je eveneens naar het potentieel binnen de andere pijlers als sparen, verzekeringen
en kredieten. Op die manier bouw je aan een vertrouwensrelatie op lange termijn.
Je bent verantwoordelijk voor de operationele werking in het kantoor en ondersteunt de collega's waar nodig.

Wie ben jij?
Vanuit onze ervaring denken we dat voor deze functie volgende bagage een must is:
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt reeds een grondige commerciële ervaring opgedaan in de bancaire sector, binnen het domein
Beleggingen.
Je beschikt over een gezonde dosis ambitie en hebt een commerciële aanpak.
Je werkt graag zelfstandig maar bent tegelijk collegiaal.
Je bent vlot in de omgang en communicatief sterk.
Je bent uiterst klantgericht.
Je volgt de financiële markten op de voet.
Je hebt een groot gevoel voor verantwoordelijkheid.

Wat kan je verwachten?
Bij ons kom je terecht in een familiekantoor dat uitgegroeid is tot 4 vestigingen en dus in volle groei is. We geven je heel
wat kansen om jezelf volledig te ontwikkelen. Naar salaris toe kan je rekenen op een brutoloon naar ervaring,
aangevuld met een zeer uitgebreid pakket aan extralegale voordelen (gsm, laptop, bedrijfswagen, maaltijdcheques,
groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en een bonussysteem).
Interesse in deze vacature? Neem dan contact op met Cedric Biebauw via telefoon 0499/12.10.73 of via e-mail
cedric.biebauw@besox.be.

